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  المجلس الثقافي البريطاني يعلن
الفائزين بمسابقة »أنا مواطن عالمي«

كونا: اعلن املجلس الثقافي البريطاني في الكويت 
اسماء الطلبة الفائزين مبسابقة »انا مواطن عاملي« 
التي نظمها ملدارس الكويت املشاركة ضمن برنامج 
ربط الصفوف الدراس����ية الذي ينظمه املجلس على 
مستوى عاملي. وقال مدير املشاريع في املجلس الثقافي 
البريطاني في الكويت رأفت ابو طالب في بيان صحافي 
امس ان خمسة طالب من مدارس الكويت املشاركة في 
البرنامج جنحوا في ابراز املهارة واالبداع في ترجمة 

مفهومهم للمواطن العاملي.
واضاف البيان ان املس����ابقة تهدف الى تشجيع 
الط����الب من الفئة العمرية11 الى 14 عاما في املدارس 
املشاركة ببرنامج ربط الصفوف الدراسية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي واليمن والعراق على التأمل 

بدورهم في عالم مترابط دوليا.
وذكر ان خمس����ة طالب ومدرس����ا واحدا من تلك 
املدارس حصلوا على اجلائزة االولى في كل من الدول 
الثماني املشاركة وسيحظون بفرصة السفر الى اململكة 
املتحدة في مارس املقبل حلضور ورشة عمل في لندن 
واالقامة بعد ذلك ملدة اربعة ايام والعيش والدراسة 

مع الطالب في املدارس الشريكة البريطانية.
واوضح انه مت منح اجلائزة االولى للمسابقة الى 
املدرسة البريطانية في الكويت لتقدمي مشاريع متميزة 
خلمس����ة طالب اشرف عليهم املعلم جون البير فيما 
منح الفائزون في املركز الثاني ثالثة اجهزة اي بود 

لكل مدرسة مشاركة في املسابقة وهما مدرسة اخلليج 
االجنليزية ومدرسة االكادميية االجنليزية.

واضاف ان املسابقة تعتبر من الطرق التي يعمل 
بها برنامج ربط الصفوف الدراسية من اجل حتسني 
الثقة والتفاهم بني الطالب الذين يعيشون في مجتمعات 
مختلفة ومساعدة الشباب على تطوير املهارات والتفاهم 

الثقافي للعيش والعمل في مجتمع عاملي.
وذكر انه شارك في عملية التحكيم طاقم من وزارة 
التعليم واملجلس الثقافي البريطاني لتقييم املشاركات 
وفق معايير االبداع وباالبتكار والوضوح والتوضيح 
املساعد حول مفهوم املواطن العاملي وأخذت املشاركات 
شكل امللصقات واالغاني والقصائد والعروض البصرية 

واملقاالت الصحافية.
من جهته قال مدير املجلس الثقافي البريطاني في 
الكويت ستيفن فوربس ان االعمال املشاركة ابدت منهجا 
اصيال وفكريا مبوضوع املواطنة العاملية معربا عن 
تهنئته للفائزين باجنازهم املتميز. يذكر ان برنامج 
ربط الصفوف الدراس����ية يعمل على بناء الشراكات 
املدرسية املس����تدامة بني املدارس في اململكة املتحدة 
واملدارس االخرى حول العالم وان هناك اكثر من 66 
الف طالب في 300 مدرسة مشاركة في البرنامج في 
الشرق االوسط واململكة املتحدة يعملون على تبادل 
اخلبرات واملعرفة ح����ول ثقافاتهم احمللية من خالل 

مشاريع منهجية مشتركة.

المدرسة البريطانية تحصد الجائزة األولى

نواب: على »الداخلية« اتخاذ إجراءات رادعة
لضمان عدم تكرار حادثة الدوحة المأساوية

في ندوة أقيمت في ديوانية الشحومي أول من أمس

سعود الشحومي متحدثا 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خالل استقباله وفد قبيلة الهواجر في مزرعته باجلنادرية

جانب من احلضور

)سعود سالم(علي الدقباسي يتوسط عبداهلل النيباري ومحمد اخلليفة

املباش���رة عما حدث  املسؤولية 
في وصل���ة الدوحة م���ن حادث 
مروري اليم هز ش���جون وآهات 

كل الكويتيني.
 واض���اف ان وزارة الداخلية 
أرادت إخف���اء احلقائق وتغييب 
احلقيقة ع���ن املواطنني على حد 
ذك���ره، ورأى ان تصريح وكيل 
الرجيب  الفري���ق احمد  الوزارة 
مؤخرا حول ض���رورة ان يعود 
دور املخفر كحصن أمني للمواطنني 
هو اكبر دليل على وجود تقصير 

كامل وشامل في هذه الوزارة.
كل  الش���حومي  واس���تنكر 
التصريح���ات الت���ي صدرت في 
البداية من وزارة الداخلية وذلك 
على لس���ان الناطق الرسمي لها 
العقيد محمد الصبر، واضاف ان 
الوزارة كان عليها البدء بعملية 
االجتماعات املوس���عة لقيادييها 
وإداراتها املختص���ة بعد وقوع 
احلادث مباشرة، وليس بعد ان 
يتم تقدمي الش���كوى الى النيابة 
العامة بهذا اخلصوص. مطالبا في 
الوقت نفسه بإحالة كل املسؤولني 
بال���وزارة بعد ذلك االجتماع الى 

املساءلة.
واضاف الشحومي من وجهة 
نظري فهذا احلادث يعتبر جرمية، 
الوزارة لم تتحرك  خصوصا ان 
وظلت س���اكنة بعد ان تلقت نبأ 
جتمع هؤالء الشباب في ذلك املكان 
املش���ؤوم من قبل احد املواطنني 
الذي ابلغ غرفة العمليات، وهذا 
تقصير ال ميك���ن قبوله في بلد 
القوانني والدستور، وان  حتكمه 
الوزارة بعد وقوع احلادثة تعتبر 
الضلع الثالث في هذه املأساة التي 
يجب على مجلس الوزراء تطبيق 
املادة الثانية من قانون محاكمة 
الوزراء، متمنيا اخلروج بعبرة 

من هذه احلادثة للمستقبل.
وأكد ان ه���ذه الندوة ال متثل 
اتهام���ا الى أي ش���خص بقدر ما 
هي ملعاجلة وض���ع خاطئ، وان 
املسألة ليست تصفية حسابات 
بل تتعلق مبسائل أمنية وإنسانية 
باملقام األول، الفتا الى ان كل أفراد 
املجتمع واملؤسسات احلكومية 
شركاء بالنهاية في احلفاظ على 
أي عملي���ة أمني���ة حتفظ أرواح 
ومقدرات الوطن واملواطنني، قائال 
»ان كان���ت احلكومة هي خصمي 

األول فلتكن؟«.

في ظل ما وصفه ب� »غياب رقابة« 
وزارة الداخلية، مطالبا في الوقت 
نفسه الداخلية بتقدمي أي تشريع 
قانوني تفتقده الى مجلس االمة 

للموافقة عليه مباشرة.
واضاف: نعلن من هذا املكان 
عن »إنشاء احلملة الوطنية لوقف 
نزيف األرواح بالشارع الكويتي«، 
ومن جهته ارجع النائب السابق 
د.عبداهلل النيباري ازدياد حوادث 
السيارات في الكويت الى وجود 
انفالت وخلل سلوكي واجتماعي 
وقانوني داخل املجتمع، وأضاف 
ان هذا اخلل���ل كان نتيجة غياب 
األدوات االنضباطية والقانونية 
التي تردع الشباب من القيام بأي 
عملية استهتارية في الطرق، والتي 
ال تقتصر نتائجها املدمرة عليهم 
فقط وامنا متت���د الى كل من في 
الطريق من اس���ر واطفال وكبار 

بالسن.
الداخلي���ة  وزارة  وطال���ب 
وأجهزتها املختلف���ة بالتصدي 
لهذه الظاه���رة املدمرة من خالل 
توفير الكاميرات والدوريات في كل 
الطرق باإلضافة الى ضرورة متتع 
افراد الش���رطة باحلس الوطني 
في اداء الواج���ب الوظيفي على 
اكم���ل وجه، مع ضرورة تطبيق 
القانون على الكل دون استثناء 
وابعاد الواسطة عن هذه الوزارة 
التي حتمي أرواح وامن الناس، 
واضاف نع���م الدولة قادرة على 
اجناز الكثير، ونحن في الكويت 
نعيش في نعم كثيرة تستوجب 
شكر اهلل عز وجل عليها، ولكن 
بالنهاية يج���ب تطبيق القانون 

بشكله الصحيح والردع حتى لو 
تطلب األمر نزول القوات اخلاصة 
الش���باب  واجليش لردع هؤالء 

املستهترين.
وم���ن جانبه طال���ب النائب 
السابق محمد اخلليفة بضرورة 
دراس���ة تلك احلادثة عبر األخذ 
باألسباب والنتائج، وخاصة ان 
حجم الضحايا كان كبيرا مقارنة 
م���ع إجمالي ع���دد املواطنني في 

البالد.
التم���ادي وعدم   واضاف ان 
احترام القانون وصل بالش���باب 
الى االس���تهتار بشكل علني امام 
التقاطعات وإشارات املرور دون 
ان تتواجد سيارة واحدة للشرطة، 
ورأى ان هناك خل���ال في وزارة 

الداخلية مع هذا احلادث.
وقال: ال ميك���ن تبرير اخلطأ 
بوجود نق���ص باألفراد العاملني 
بالوزارة، حيث ان الدفعة األخيرة 
من خريجي الشرطة شملت أعدادا 
كبيرة، ال يذهب���ون الى اإلدارات 
الضرورية ولك���ن يتجهون الى 
القوات اخلاص���ة، بالرغم  إدارة 
من وجود آالف األفراد يخدمون 
هذا القطاع األمن���ي، ولكن الذي 
يدفعهم لتحويلهم لهذا املكان هو 
كبت احلرية للكويتيني بدال من 
حمايتها وتهيئة األجواء لضرب 
أهل الكوي���ت في حالة تعرضهم 
للدستور واحلريات معتقدين ان 

هناك مخططا ميكن ان يصير. 
ومن جهته حمل احملامي سعود 
الشحومي وزارة الداخلية متمثلة 
الوكالء والقيادات  بالوزير وكل 
اإلداري���ة املختلف���ة  واألقس���ام 

كل ش���يء للشباب الذي يسيطر 
عليه الفراغ، مبينا ان »الفراغ هو 

العدو األول لإلنسان«.
الدقباس���ي ما حدث  واعتبر 
اكب���ر م���ن وزارة الداخلية، وان 
ال���وزراء حتمله،  على مجل���س 
وخصوص���ا ان اإلعالم الكويتي 
يعيش ف���ي غيبوبة نتيجة عدم 
تركيزه���ا واهتمامها بوس���ائل 
التوعي���ة والتثقيف االجتماعي. 
مؤكدا ان الكويت أمام حرب شوارع 
تعصف وتدمر شبابها يوميا، وان 
كل طرف فيها مسؤول ابتداء من 
األسرة وصوال ملنفذ وصانع القرار 

السياسي.
وطالب بأن يتم استثمار طاقات 
الشباب مبا هو مفيد سواء ألنفسهم 
او ملجتمعهم، مضيفا انهم كأعضاء 
في مجلس األمة سيمارسون دورهم 
التشريعي من اجل الوصول الى 
حل لوقف استنزاف دماء وأرواح 

الشباب في الطرق.
ومن جانبه قال النائب مسلم 
الب���راك ان ما ح���دث في وصلة 
الدوحة سيتكرر في املناطق األخرى 
ما لم يتم الوقوف على األخطاء 
واألسباب، ورأى ان كل روح أزهقت 
في تلك احلداثة ستكون في رقبة 
كل املسؤولني في وزارة الداخلية 
واحلكومة، وأضاف ان الداخلية لم 
تتفاعل بالشكل املطلوب جتاه هذه 
القضية، قائال »ليس بالغريب عدم 
تفاعل الداخلية التي لها سوابق 

عديدة«.
وانتقد البراك ما يقوم به بعض 
الشباب من استهتار متواصل في 
شوارع وطرق الكويت وخصوصا 

حمد العنزي
شن عدد من النواب هجوما 
عنيف���ا عل���ى وزارة الداخلية 
ومسؤوليها جراء احلادث اآلليم 
الذي وقع بوصلة الدوحة والذي 
راح ضحيته أرواح شباب في 
مقتبل العم���ر نتيجة تقاعس 
الداخلي���ة والعامل���ني بها عن 
أداء أعماله���م املناط���ة بهم في 
حفظ األمن واس���تقراره، فقد 
حمل الن���واب وزارة الداخلية 
واحلكومة املس���ؤولية الكاملة 
لتلك املأساة، مطالبني بضرورة 
ان تتخذ الوزارة بكل اإلمكانيات 
واألدوات الالزمة كافة االجراءات 
لضمان عدم تكرارها باملستقبل 
خاصة إذا ما عرفنا ان الشباب 
ه���م عماد املس���تقبل والثروة 
احلقيقية للب���الد التي ينبغي 

احملافظة عليها. 
 حدي���ث النواب ج���اء في 
الندوة التي أقامها احملامي سعود 
الشحومي مساء امس األول في 
ديوانه وترك���زت حول حادث 
وصلة الدوحة، حيث قالوا ان 
الكويت تش���هد في طرقها منذ 
فترة طويلة حرب شوارع نتيجة 
استمرار غياب الرادع القانوني 
للمستهترين وعدم تعاطي وزارة 
الداخلية مع هذه املشكلة بوضع 
ان  احللول ملعاجلتها، ويرون 
افتقار الكويت حللبات السباق 
املتخصصة أسوة بدول اخلليج 
كان���ت الس���بب وراء ازدي���اد 
نس���بة حوادث االستهتار في 
الشوارع، مؤكدين ان كل افراد 
املجتمع والسلطتني التنفيذية 
والتشريعية شركاء في معاجلة 

هذه الظاهرة املدمرة.
بداي���ة ق���ال النائ���ب علي 
الدقباس���ي ان حادث���ة وصلة 
الدوحة كانت نتيجة للسياسات 
احلكومية الفاشلة في تعاطيها 
مع فئة الشباب الذين ميثلون 
عصب املجتمع احلكومي، واضاف 
ان احلكومة أهملت وجتاهلت 
كل قضايا الشباب من وظائف 
وتعليم وغيرها، الفتا الى ان كل 
أفراد املجتمع من نوابا وحكومة 
ومواطنني يتحملون مسؤولية 
ه���ذه الكارث���ة إال ان احلكومة 
تتحمل اجل���زء األكبر باعتبار 
امتالكها لكل األدوات والوسائل 
التي من خاللها تستطيع توفير 

بن شبعان لخادم الحرمين: شفاعتكم ألحد بني هاجر وسام  شرف لنا كقبيلة
الملك عبداهلل استقبل شيخ قبيلة الهواجر في الكويت يرافقه إخوان وأبناء القتيل عثمان بن حسين بن عامر الذين أعلنوا عفوهم عن القاتل

عبدالرزاق يوسف الحزامي ـ الرياض ـ كونا
اس���تقبل خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل س���عود في مزرعته باجلنادرية بعد ظهر 
امس شيخ قبيلة الهواجر في الكويت محمد بن راشد بن 
شبعان الهاجري وبرفقته اخوان القتيل عثمان بن حسني 
بن عامر الهاجري وهم: عامر وعبداهلل وس���عود ومحمد 
أبناء حسني بن عامر الهاجري وأبناء القتيل وهم: حسني 
وعامر ومحمد وعبداهلل وسعود ومبارك الذين أعلنوا أمام 
خادم احلرمني الشريفني تنازلهم عن القاتل عبدالهادي بن 

فدعوس بن غصني الدوسري.
وفي بداية االستقبال أعرب شيخ قبيلة الهواجر محمد 
بن راشد بن شبعان الهاجري عن شكر اجلميع وتقديرهم 
خلادم احلرمني الشريفني، وقال: هذا جزء من اجلميل الذي 
غمرتنا به قبل شهرين أو ثالثة بشفاعتك ألحد بني هاجر 
وهذا وسام شرف لنا كقبيلة نعتز مبا قمت به، واحلمدهلل 
أنها جت من عندنا طال عمرك لنرد بعض اجلميل واجلزء 

القليل مما تفضلت به طال عمرك.
وأجابه امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز قائال: بارك اهلل 
فيك���م وأنتم معروفون من أولكم إلى آخركم وهلل احلمد 
بأخالقكم االسالمية والعربية، وال فيكم شك أشكركم وهذا 
زينة لكم عند الرب عز وجل، وعند الناس بارك اهلل فيكم 

وأشكركم وأمتنى لكم التوفيق.
ثم ألقى عامر بن حس���ني بن عامر الهاجري ش���قيق 
القتيل كلمة قال فيها: نحن تش���رفنا مبقابلتكم، وجئنا 
لنعلن عفونا عن اجلاني ونتمنى األجر من اهلل سبحانه 
وتعالى. واضاف بقوله: ما وافقنا إال اس���تجابة لدعوتك 

الكرمية ونتمنى التوفيق للمملكة وأهلها.
ثم التقط���ت الص���ور التذكارية مع خ���ادم احلرمني 

الشريفني.

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صروري��ة لبع�ض حمط��ات التحويل الثانوي��ة، مما �صيرتت��ب عليه قطع 

التيار الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صبت الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقتحمطة التحويلالتاريخاليوم

2010/2/7الأحد

ال�صاملية 138 - النزهة 18

 �صعد العبداهلل 77 - قرطبة 14  

خيطان 65

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

2010/2/8الثنني

ال�صاملية 154 - الدعية 13  

�صعدالعبد اهلل 75 - قرطبة 36  

خيطان 52

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

2010/2/9الثالثاء

ال�صاملية 250 - الدعية 3 

 �صعدالعبداهلل 61 - العديلية 8 

خيطان 42

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

2010/2/10الأربعاء

الرميثية 37 - عبداهلل ال�صامل 24 

 �صعدالعبداهلل 45 - ال�صرة 24 

خيطان 50

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

2010/2/11اخلمي�س

�صلوى 1 - عبد اهلل ال�صامل 22  

�صعد العبداهلل 8 - ال�صرة 17  

الريموك 4

من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا

الفيحاء 2010/2/1313ال�صبت
من 7.30 �صباحًا

اإىل 11.30 ظهرًا


